BASES LEGALS DEL "CONCURS DE FOTOGRAFIA" ORGANITZAT PER
LA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL
PER LA SETMANA DE LA LACTÀNCIA MATERNA- VIII EDICIÓ
Octubre 2022
Participació i enviament d’obres al següent correu electrònic: semlacmat@hmartorell.es
La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (en endavant, l'Organitzador), amb CIF
G08356024 i domicili social a l'Avda. Mancomunitats Comarcals 1-3. Martorell (08760), ha
decidit posar en marxa un nou Concurs de fotografia per la Setmana de la Lactància Materna.
Així, l’objecte d’aquestes bases és regular l’organització del concurs i selecció de la millor
fotografia que representi la lactància materna.
El/la guanyador/a tindrà dret al següent premi: 200 €.
Totes les obres presentades seran exposades a l'entrada del centre hospitalari (hall) des del dia
17 d’octubre i fins el dia 24 del mateix mes d’octubre. La fotografia guanyadora, a més, estarà
penjada a la pàgina web de l’Hospital (www.fhsjdm.cat) a partir del dia 24 d’octubre i fins a la
següent edició.
Aquest concurs es regirà per les següents:

BASES LEGALS
1.- DESCRIPCIÓ DEL CONCURS
1.1. Objectiu del concurs i premi
El concurs té per objectiu seleccionar la que es consideri la millor imatge per part del jurat,
d’entre totes les fotografies rebudes per correu electrònic a l’adreça aquí indicada dins del
termini estipulat.
El guanyador o guanyadora rebrà un premi un pack de 200 € .
1.2. Requisits de participació
1.2.1. Capacitat legal
En aquest concurs només podran participar els majors de 16 anys.
Per a poder participar, l'interessat haurà d'enviar al correu electrònic indicat per
l'Organitzador, una fotografia que representi la lactància materna, seguint el que estableixen
les presents bases legals.
Junt a l’obra en qüestió o bé, a continuació, un cop enviada l’obra, si ho sol·licita l’entitat,
s’haurà d’acompanyar la fitxa i fulla de consentiment que apareixen al final d’aquestes bases,
on s’indicarà el nom, cognoms, DNI, telèfon de contacte, correu electrònic, lloc de residència i
dades del participant amb la corresponent autorització signada.

1.2.2. Característiques o requisits de l’obra
Les fotografies han de ser enviades en format digital amb una mida màxima de 10 MB i en
format JPG.
Les fotografies no podran ser alterades electrònicament, ni seran admesos els fotomuntatges.
L’estil o art de la fotografia és lliure i només haurà d’estar vinculada amb la temàtica del
concurs.
2. - ÀMBIT TERRITORIAL
El present Concurs es farà a nivell nacional, és a dir a tot Espanya; podent presentar-se
qualsevol persona que resideixi en aquest territori i reuneixi els requisits de participació.
3. - ÀMBIT PERSONAL I PARTICIPACIÓ
3.1. Condicions de participació personals
Per participar en el Concurs cal ser major de 16 anys, és a dir, haver complerts els 16 any i amb
capacitat jurídica d’obrar o operar (en el seu defecte, amb la corresponent representació
legal).
Així mateix, els participants han de complir amb l'estipulat en la resta de clàusules de les
presents Bases.
Un cop es procedeixi a l'enviament de l’obra per part de l’autor durant el termini de
participació, rebran una còpia de les presents bases legals que hauran de manifestar que
accepten amb la fórmula que se’ls indicarà al final d’aquest document, on es permetrà, a més
de l’ús de la imatge del participant seleccionat per als fins aquí indicats, l’ús de la seva imatge
particular, en cas de resultar guanyador/a en la categoria o premi; així com l’ús de les seves
dades personals per a la participació en aquest concurs; tot d’acord amb l’establert en
aquestes bases.
Indicar que les obres enviades amb posterioritat a la data indicada no podran participar al
concurs.
El participant només podrà enviar la fotografia un sol cop, és a dir, només podrà presentar
una sola obra, al correu electrònic de participació de l'Organitzador
(semlacmat@hmartorell.es).
Una vegada que l'Organitzador acrediti la recepció del correu amb la fotografia adjunta, si no
s’ha fet, s'enviarà el document d’autorització que figura al final, en el qual haurà d'omplir amb
les seves dades personals nom, cognom, DNI, telèfon de contacte, correu electrònic i lloc de
residència, havent de ser dades veraces. En el mateix document, el participant haurà
d'autoritzar l'ús de la seva fotografia i el tractament de les seves dades personals mentre duri
el concurs, i amb posterioritat a aquest, en els casos que es determinen a les presents bases.
En el mateix document, el participant haurà d'autoritzar l'ús de l’obra, de la seva imatge
particular, en el seu cas; i el tractament de les seves dades personals.

L'Organitzador es reserva el dret de sol·licitar el document d'identitat oficial vigent del
participant als efectes de comprovar el compliment dels requisits disposats en les presents
Bases.
L’organització descartarà totes les fotografies que no reuneixin els requisits tècnics exigits.
3.2. Prohibicions o limitacions:
Només es permetrà una inscripció per participant, és a dir, a efectes de còmput. No s'admetrà
més d'una fotografia per participant.
Tampoc podran ser utilitzades dades de terceres persones que no siguin les que participen al
Concurs per participar en aquest.
Pot participar qualsevol persona donat que la forma de participació i selecció, és anònima i el
jurat no podrà saber de qui es tracta l’obra.
En cas que es detectés que el participant no reuneix les condicions personals de participació o
hagués infringit l'aquí disposat, s'entendrà que aquell no compleix les condicions necessàries
per participar en el Concurs i serà desqualificat com a participant. En aquest cas, l'Organitzador
continuarà amb el concurs amb els altres participants inscrits correctament.
En tot cas, la decisió del jurat sobre el o la guanyadora, serà inapel·lable.
4. - ÀMBIT TEMPORAL
El Concurs descrit sobre la millor fotografia que representi la lactància materna tindrà lloc
entre els dies 1 d’octubre i 21 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.
La participació i enviament d’obres, finalitza el dia 16 d’octubre.
La decisió sobre el guanyador en aquesta categoria, tindrà lloc el dia 21 d'octubre de 2022. La
valoració sobre l’obra seleccionada es durà a terme per part del jurat indicat a les presents
bases i el guanyador serà informat mitjançant els canals indicats a les presents bases a les
dades de contacte que aquell participant hagués indicat.
L’obra guanyadora serà exposada al Hall de l’hospital fins el dia 24 d’octubre; i tot seguit, a la
pàgina web de l’entitat, fins a l’edició de l’any vinent.
5. - CONDICIÓ DE LA PROMOCIÓ I PREMI
La participació i l'obtenció del premi objecte del Concurs regulat en les presents Bases Legals
suposa que els participants han de prendre una fotografia que representi la lactància materna,
adjuntar l'obra participant al correu electrònic indicat i enviar complet el document amb les
dades personals i consentiments abans exposats, tot això per acreditar la veracitat i
voluntarietat de formar part del Concurs.
La participació no comporta cap tipus de remuneració, exceptuant el cas del guanyador/a que
sí rebrà el premi indicat al següent punt.

6. - PREMI
El premi de la VIII Concurs de fotografia FHSJDM, son 200,00 €.
Com ja s’ha indicat, es triarà al guanyador/a el dia 21 d'octubre de 2022. La tria o selecció del
guanyador/a es realitzarà per mitjà d'una valoració conjunta i positiva de la fotografia per part
del Jurat aquí indicat.
El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a
petició del guanyador/a, no podent ser canviat per cap altre producte o diners.
Els premis seran publicats a la pàgina web de l’entitat (www.fhsjdm.cat). Si bé, es contactarà el
guanyador via telefònica o els canals de contacte que aquell hagi indicat, perquè vagi a recollir
el premi quan conclogui la setmana de la Lactància materna, prevista del 17 al 21 d’octubre. En
cas de qualsevol canvi, s’avisarà.
Reserves: L'organitzador es reserva el dret de substituir el premi per un d'iguals
característiques, en cas de necessària obligació que indicarà a l'afectat, si s'escau.
7. – JURAT
El jurat estarà compost per quatre (4) persones: dos representants de la Fundació Hospital
Sant Joan de Déu de Martorell, un professional expert en lactància i un membre de
l'Ajuntament de Martorell.
8. - EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS I LÍMITS
L'Organitzador no es fa responsable d'incidències, successos que es produeixin o per supòsits
de força major o cas fortuït que afectin l'esdevenir normal del Concurs.
Així mateix, l'Organitzador no es fa responsable de cap dany o perjudici derivat de la
materialització del Premi objecte del Concurs, és a dir, de la pèrdua del pack per part del
guanyador/a, exonerant de qualsevol responsabilitat per això a l'Organitzador del Concurs.
L'Organitzador pretén que la participació en el Concurs es realitzi respectant el principi de la
bona fe del participant. Per això, qualsevol conducta abusiva o fraudulenta podrà derivar en la
desqualificació d'un participant i en la pèrdua de la condició de participant o de l’obtenció del
Premi, en el seu cas.
S'entén, a títol enunciatiu, però no limitador, que s'actua de manera abusiva o fraudulenta
quan es dugui a terme una actitud maliciosa per participar, quan es produeixi algun tipus
d'engany en la condició de mare, edat dels participants, actuacions o comportaments
d'anàloga naturalesa p amb fi d’enganyar o manipular els resultats del concurs.
9. - DISPOSICIÓ DE LES BASES LEGALS
Les presents Bases Legals estaran disponibles a la pàgina web de l'Organitzador
www.fhsjdm.cat.
La simple participació al concurs implica l'acceptació total d'aquestes Bases, per la qual cosa la
manifestació en el sentit de no-acceptació d'aquestes comportarà l'exclusió del participant,
quedant lliure l'Organitzador de compliment de l'obligació contreta amb el participant.

10. – DRETS D'IMATGE
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre dret a l'honor a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i el que preveu el Reglament Europeu
679/2016, de 27 d'abril, de protecció de dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, els participants del
Concurs accepten que puguin ser fotografiats o es pugui donar ús a les fotografies realitzades
al centre, com a guanyadors, per fer difusió de la Setmana de la Lactància Materna, a la pàgina
web de l'Organitzador o a les seves xarxes socials.
El participant guanyador/a de la millor fotografia, serà reconegut incloent la fotografia
guanyadora a la pàgina web i en altres espais tant físics com digitals de la Fundació Hospital
Sant Joan de Déu de Martorell, amb la finalitat de la promoció de la lactància materna, fins a la
designació del nou guanyador/a de la propera edició del Concurs de Fotografia FHSJDM.
La seva imatge particular, a banda de l’obra en sí, també podria sortir publicada a la web de
l’entitat, a premsa o altres mitjans de comunicació o similar de l’entitat durant el temps indicat
en aquestes bases.
11.- PROTECCIÓ DE DADES
11.1. Informació sobre el tractament de dades
Els participants en el present Concurs han estat informats i consenten que les seves dades
siguin tractades d'acord amb les disposicions del Reglament Europeu 679/2016, de 27 d'abril
de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, per al desenvolupament del Concurs, d'una banda; així
com perquè puguin ser informats de guanyar el premi i també ser informats sobre noves
edicions o Concursos on pogués participar, promogudes pel propi Organitzador.
Les seves dades, tant si és el participant com el seu representant, en el seu cas, seran tractades
només per a les finalitats indicades en aquest document, no emprant-se per altres fins ni
compartint-se amb tercers.
La base jurídica del tractament és l’acceptació de les bases i participació de l’usuari al concurs,
a més del consentiment que també es prestarà expressament, tal i com figura en aquestes
bases i al final d’aquest document, amb la fulla de consentiment.
El tractament aquí previst és necessari per al fi del concurs organitzat i, en cap cas, prevaldrà
sobre els drets i llibertats de la persona.
La informació recollida i emprada per aquest concurs, tampoc serà subjecte de tractaments
automatitzats, transferències internacionals, ni es faran perfils de l’usuari.
La informació del participant o representants es guardarà durant un termini de tres anys des
de la seva recollida per tal de donar compliment a la normativa de protecció de dades. Un cop
transcorregut aquest període, es procedirà a la destrucció de la informació per mitjans segurs i
adequats a llei.

Per tal de tractar les dades, emmagatzemar-les i complir amb les finalitats descrites
anteriorment, es sol·licitarà als participants el pertinent consentiment o acceptació d'aquestes
bases segons el model que figura al final d’aquestes.
11.2. Drets dels participants, representants i de l’entitat
En qualsevol moment tots els participants del concurs tindran dret a exercir el dret d'accés,
rectificació, supressió o oposar-se a el tractament de les seves dades personals, així com
sol·licitar la portabilitat, limitació al tractament, o oblit. Per a això, l’usuari o participant es
podrà dirigir mitjançant escrit amb referència "Exercici drets RGPD i LOPD" a:
FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL
CIF: G08356024
Domicili: Av. Mancomunitats Comarcals 1-3. Martorell (08760)
Correu electrònic: semlacmat@hmartorell.es
Delegat Protecció Dades: santjoandedeu@hmartorell.es
També tindran dret els participants o representants a dirigir-se, per a qualsevol cosa, davant
l’Autoritat Competent de Protecció de Dades que, en aquest cas, és l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat ).
La indicació de les dades personals dels menors participants que s'inscriguin en el Concurs
tindrà caràcter obligatori per a la gestió i obtenció del Premi.
Qualsevol comunicació incompleta, falsa o errònia de dades personals, donarà dret a
l'Organitzador a no atorgar el Premi al participant i poder considerar desert el concurs; o bé,
optar per atorgar el premi a la segona millor obra presentada.
11.3. Ús i difusió de dades
En virtut del que ja disposen les presents bases, els concursants autoritzen a l'Organitzador a
utilitzar publicitàriament el seu nom en cas de resultar agraciat i acceptar el premi, podent
publicar la seva imatge a la pàgina web, xarxes socials o mitjà similar de l'Organitzador, sense
que això pugui comportar cap reclamació de ni indemnització o reclamació de cap tipus i /o de
drets d'imatge, honor, protecció de dades o publicitat, per aquest fet.
Un cop finalitzat el concurs i/o els terminis designats per a la divulgació de les fotografies,
totes les dades seran eliminades per la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, llevat
d’aquelles dades que exigeixin una conservació per requeriment legal.
12. - CESSIÓ DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
12.1. Límits de la cessió de drets de les imatges
A l'empara del Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de Propietat Intel·lectual, el participant atorga els drets de conservació, reproducció i
difusió de les imatges realitzades dels participants per al concurs, a la Fundació Hospital Sant
Joan de Déu de Martorell, pel termini que duri el concurs i fins a la selecció del guanyador/a de
la propera o següent edició del Concurs de Fotografia de la Setmana de la Lactància de la
FHSJDM.

En aquest sentit, tot i no resultar guanyadora, es permet que l’obra es pengi als taulells o
parets de l’Hospital pel termini que duri el concurs en commemoració de la Setmana de la
Lactància materna de la FHSJDM. Per tant, l’obra estarà exposada al hall de l’hospital mentre
es celebri aquesta setmana i concurs.
No obstant això, aquesta Autorització serà revocable per l'autor de l'obra en qualsevol
moment, prèvia sol·licitud i justificació per parteixi del creador. En tot moment, en el seu cas,
es realitzarà una ponderació de drets.
Tots els participants finalistes, doncs, junt amb els guanyadors, cedeixen els drets de divulgació
o exposició de l’obra al hall de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell pel termini que duri
l’edició actual del Concurs.
12.2. Cessió a terceres persones o parts
La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell no té previst realitzar cap cessió dels drets
d'explotació a terceres persones físiques o jurídiques per a cap fi. En, cas que es volgués cedir a
altres parts, sol·licitarà l'autorització del creador de l'obra.
12.3 Cessió gratuïta
La present cessió es fa a títol gratuït. Ni el creador de la imatge com els familiars i el menor
que, si s'escau, aparegui, tindran dret a rebre contraprestacions de cap tipus a canvi de la
utilització en els termes i casos que es preveuen en el present document, i en relació amb les
fotografies esmentades.
13.- LLEI APLICABLE I MECANISMES DE RESOLUCIÓ
Les promocions realitzades per l'entitat organitzadora es regeixen per la legislació vigent a
Espanya.
En el cas que sorgís algun tipus de controvèrsia en la interpretació i execució de Concurs
objecte d'aquestes Bases, les parts acorden lliure i voluntàriament la seva resolució a través
d'un procediment de mediació davant les Juntes Arbitrals de Consum, de conformitat amb el
que disposa el Decret 98/2014 de 8 de juliol sobre el procediment de mediació en les relacions
de consum.
A falta de resolució de la controvèrsia per algun d'aquests procediments alternatius, el
coneixement i resolució de la controvèrsia correspondrà als Tribunals competents de
Martorell, sens perjudici del fur que per llei, en el seu cas, pogués correspondre al participant,
de ser contrari, sempre, en compliment de la Llei espanyola.
En qualsevol cas, l'empresa organitzadora es reserva el dret d'emprendre accions judicials
contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat
manipulació o falsificació del Concurs.

FITXA I AUTORITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ A
CONCURS FOTOGRAFIA “SETMANA DE LA LACTÀNCIA MATERNA” – VIII Edició
Nom i cognoms del participant (major de 16 anys):
DNI menor:
Nom i cognoms representant (si aplica):
DNI representant (si aplica):
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:
Lloc de residència o adreça:
AUTORITZACIÓ:
Que el major de 16 anys, o representant legal que figura a sota, segons s’indica a les dades
abans senyalades o omplertes, ha llegit les bases legals que acompanyen la present
autorització, essent coneixedor/a de la dinàmica relacionada amb la participació de l’usuari al
Concurs de la lactància materna; i en la seva virtut, accepta expressament les bases relatives al
Concurs de Fotografia sobre la Lactància Materna 2022, en especial; en relació amb:



La utilització i difusió de la fotografia presentada del participant, si resulta seleccionat
com a finalista i/o guanyador, de la forma senyalada a les bases legals;
La utilització de la seva imatge i dades personals per a fer-ne difusió com a guanyador,
en el seu cas, al hall del centre hospitalari, a la pàgina web, xarxes socials i altres
mitjans similars de l’entitat.

És el que manifesta i accepta el sotasignat,
A data ___ d’octubre de 2022
Firma:
____________________________

Nom i cognoms:
DNI:

Firma representant (si aplica):

_____________________________
Nom i cognoms:
DNI:

